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نمايش نسخه بازسازي شده «ناخدا خورشيد» تقوايي
نسخه بازسازي شده فيلم «ناخدا خورشيد» كه به سفارش فيلمخانه ملي ايران در «استوديو روشنا» انجام شده است ،قرار است دوم ارديبهشتماه در سيوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر به نمايش گذاشته شود.
ناصر تقوايي همواره نسبت به كيفيت و نحوه بازپخش نمايش فيلمش انتقاد داشته است .اين فيلم در سال  ۱۹۸۸برنده جايزه پلنگ برنزي جشنواره فيلم لوكارنو شد .ناصر تقوايي «ناخدا خورشيد» را در سال  1365با
اقتباس از داستان مشهور «داشتن و نداشتن» نوشته ارنست همينگوي و با نقشآفريني داريوش ارجمند ،علي نصيريان و سعيد پورصميمي ساخته است.

سرخط خبرها

هنر هفتم

در مراس�م اختتاميه سومين جش�نواره فيلم
«سما» از سيدرضا ميركريمي ،پرويز شيخ طادي
و رامبد جوان تجليل شد.
تازهترين رمان مرجان ش�يرمحمدي با عنوان
«خانه لهستانيها» در سيامين نمايشگاه كتاب
تهران عرضه ميشود.
«فروشنده» در ادامه اكران خود در سينماهاي
امريكا به رتب�ه پنجم پرفروشتري�ن فيلمهاي
مستقل در سال  2017راه يافت.
نمايش «روياي ش�ب دهم ارديبهشت» با بازي
ارژنگ اميرفضلي روي صحنه ميرود.
مجموعه شعر «گربه همسايه» سروده مصطفي
مستور توسط نشر مركز منتشر شد.
بيس�ت و چهارمين دوره نمايش�گاه بينالمللي
كت�اب بوداپس�ت افتتاح ش�د ك�ه اي�ران براي
نخستينبار در اين نمايشگاه شركت كرده است.

با حضور كاشاني ،معتمدي و توحيدي

خبر كوتاه

توقف سريال «نفس» در پي
حادثه براي يكي از بازيگران

حادثه براي بازيگر نقش اول «نفس» ،توليد سريال ماه
رمضان شبكه سه را متوقف كرد .ساناز سعيدي كه براي
نخستين بار در همكاري با جليل سامان ايفاي نقش اول
يك سريال را تجربه ميكند ،حين تصويربرداري ،دچار
حادثه و راهي بيمارس��تان شد .س��عيدي روز گذشته
از بيمارستان مرخص ش��د و به زودي ساخت آخرين
بخشهاي باقيمانده از « نفس» از سر گرفته ميشود.

هديه محمدعلي بهمني
به نابينايان در روز تولدش

محمدعلي بهمن��ي مجموع��هاي از كتابهايش كه
به خط بريل منتش��ر شده اس��ت را به نابينايان كشور
تقديم كرد .مراسم هفتاد و پنجمين زادروز محمدعلي
بهمني توسط جمعي از دوستداران و عالقهمندانش به
پاس س��ه ربع قرن زيستن شاعرانه در نگارستان شهر
برگزار شد .در اين مراسم بسياري از هنرمندان شعر و
هنر و موسيقي حضور داشتند كه از آن جمله ميتوان
به ايرج خواجه اميري ،كيوان س��اكت ،بهروز رضوي،
هادي منتظ��ري ،محمود اقبال��ي ،محمدرضا فروتن
و ...اشاره كرد.

كنسرت «ده سالگي داركوب»

گروه موس��يقي «داركوب» پس از دو س��ال دوري از
صحنه اجراي زنده ،در دهمين سالگرد تاسيساش در
برج ميالد روي صحنه ميرود .اين گروه كه در روزهاي
«من ديوانه» را با حضور
پاياني سال گذشته تكآهنگ ِ
افتخ��اري احس��ان خواجهاميري در فض��اي مجازي
منتشر كرد ،پنجم خرداد روي صحنه ميرود.

قفسه

رييس سيامين نمايشگاه كتاب مطرح كرد

كارگاههاي آموزشي
فيلمنامهنويسي با حضور
هنرجويان  ۳۲كشور

گروه فرهن�گ و هن�ر | كارگاههاي
دوروزهفيلمنامهنويسيبخشدارالفنون
جش��نواره جهاني فيلم فجر با حضور فرهاد توحيدي،
فريدون جيراني ،مهران كاشاني ،احمدرضا معتمدي و
 ۱۱۰هنرج��و از  ۳۲كش��ور صب��ح چهارش��نبه ۳۰
ارديبهش��ت ماه در كاخ جش��نواره آغاز ب��ه كار كرد.
مه��ران كاش��اني،
فيلمنامهنويس در
س��الن دو ابت��دا از
هنرجوياني كه در
كارگاه فيلمنام��ه
نويس��ي با موضوع
«صل��ح» ش��ركت
كرده بودند خواست
طرحهاي خود را در
اي��ن كارگاه مطرح
كنند.
در ادام��ه اي��ن كارگاهه��اي آموزش��ي ،در كارگاه
فيلمنامهنويسي «عشق» با حضور فريدون جيراني
س��كانسهايي مه��م از آثار برجس��ته كالس��يك
جه��ان همچ��ون كازابالن��كا و دكتر ژيواگ��و براي
شركتكنندگان به نمايش درآمد.
احمدرض��ا معتم��دي كارگاه فيلمنامهنويس��ي
«مهاجرت» را با طرح مساله «مفهوم ايده و چگونگي
ايدهپردازي» آغاز كرد .او گفت :ايده را نبايد محدود
به ذهن دانس��ت .گاهي ش��ما ممكن است از درون
ب��ا آن ارتباط برق��رار كنيد .ما نميداني��م ايده كجا
زندگي ميكند .بايد به كجا كشتي خودمان را ببريم
تا بتوانيم آن را بهتر صيد كنيم.
فرهاد توحيدي ،كه ديگر كارگاه فيلمنامهنويسي را
باعنوان «محيط زيست» هدايت ميكرد ،گفت :ژان
كلودكرير ميگويد ،فيلمنامهنويس بايد ماجراجو و
فضول باشد .اگر شما دوس��ت نداريد خانه همسايه
را ديد بزنيد فيلمنامهنويس نخواهيد شد .جرقهاي
وجود دارد ك��ه از بين ما و محيط آغاز ميش��ود؛ از
يك نوشته كوچك ،از يك تصوير ،از يك گفتوگو؛
و همان به منبعي در درون ما وصل ميش��ود كه من
نامش را «انبار ذخيره داس��تاني» ميگ��ذارم .اين
داس��تانها در طول زندگي ش��ما از هر طريقي ،از
فيلمي ك��ه ميبينيد،كتابي كه خوانديد ،همه اينها
در جايي ذخيره ميش��ود و كافي است كه شما پلي
را به اين انبار وصل كنيد .كليد پيدا كنيد و به داخل
آن برويد و برداشت كنيد.

همزماني نمايشگاه با انتخابات
حساسيتها را افزايش ميدهد
پوستر نمايشگاه سيام رونمايي شد

افزايش امنيت و
رفاه در نمايشگاه
امسال

صالحي به اي�ن موضوع
اش�اره داش�ته اس�ت
ك�ه باي�د تالش ش�ود تا
رف�اه مراجعهكنن�دگان
وغرفهداران در نمايشگاه
كتاب تهران تامين شود و
امنيت نمايش�گاه كتاب
نيز مه�م و جدي اس�ت
و ب�ه همين منظ�ور بايد
از ح�وادث و اتفاقات�ي
كه ناش�ي از بيتوجهي،
مسامحه و ناديدهانگاري
است ،جلوگيري شود .او
ازهمهكميتههاوبخشها
خواسته است تا در برنامه
خود ب�ر افزايش امنيت و
رفاه توجه داشته باشند.

ندا آلطيب

همانگون��ه ك��ه انتظ��ار
مير ف��ت  ،بر گ��ز ا ر ي
نمايشگاه كتاب تهران در آستانه انتخابات
رياس��تجمهوري ،وضعيت متف��اوت را
براي اين دوره از نمايش��گاه رقم ميزند و
اينچنين اس��ت كه س��يدعباس صالحي،
رييس سيامين نمايشگاه كتاب نيز بر اين
موضوع باور دارد و معتقد اس��ت همزماني
برگزاري نمايش��گاه كتاب با ايام انتخابات
رياس��تجمهوري ميزان حساسيتها را
افزايش داده است.
دومين جلس��ه س��تاد اجرايي نمايشگاه
با حضور مديران نمايش��گاه و رونمايي از
پوس��تر اين رويداد فرهنگي در مجموعه
نمايشگاهي شهر آفتاب برگزار شد.
از آنجاكه سال گذش��ته انتقادات بسياري

به ش��رايط برگزاري نمايشگاه در مجموعه
ش��هر آفتاب مطرح ش��ده ب��ود ،صالحي
در اين جلس��ه ب��ر اي��ن نكته ني��ز تاكيد
كرد كه بايد كاس��تيهاي س��ال گذش��ته
برطرفشوندضمناينكههمزمانيبرگزاري
نمايشگاه با ايام انتخابات رياستجمهوري
مي��زان حساس��يتها را افزاي��ش داده كه
نيازمن��د همدلي و همراهي بيش��تر براي
برگزاري مناسبتر نمايشگاه است.
س��ال گذش��ته بس��ياري از ناش��ران
شركتكننده و بازديدكنندگان نمايشگاه
از وضعي��ت رفاه��ي آن گلهمن��د بودند
و صالح��ي ب��ه اين موض��وع هم اش��اره
داش��ته است كه بايد تالش ش��ود تا رفاه
مراجعهكنندگان وغرفهداران در نمايشگاه
كتاب تهران تامين شود و امنيت نمايشگاه
كتاب نيز مهم و جدي اس��ت و به همين
منظور بايد از حوادث و اتفاقاتي كه ناشي

از بيتوجهي ،مس��امحه و ناديدهانگاري
است ،جلوگيري شود .او از همه كميتهها و
بخشها خواسته است تا در برنامه خود بر
افزايش امنيت و رفاه توجه داشته باشند.
ازآنجاك��ه دولت يازدهم هم��واره تاكيد
دارد كه خواهان واگذاري امور به اصناف و
كاهش توليگري دولت است ،صالحي نيز
تاكيد دارد كه نمايشگاه كتاب هم به اهالي
نشر واگذار شود« :واگذاري نمايشگاه به
اهالي نش��ر شعار نيس��ت بلكه يك رويه
و رويكرد اس��ت و بر همين اساس بايد با
نگاه كاهش هزينهها و افزايش درآمدها،
كارها را پيش ببريم تا اقتصاد نمايش��گاه
تقويت شود».
پيش از اين برگزاركنندگان نمايش��گاه
اعالم كرده بودند از اين دوره ميكوشند
نمايش��گاه را به اين س��مت ببرند كه به
تدريج صرفا جنبه نمايشگاهي پيدا كند

و از حالت فروشگاهي بيرون بيايد .البته
اجراي اين ط��رح نيازمند بسترس��ازي
است و بر همين اساس ،رييس سيامين
نمايشگاه به اين نكته نيز پرداخته كه بايد
بين بخش فروش��گاهي و نمايش��گاهي
نمايشگاه توازن ايجاد شود.
او از تقويت وجهه بينالمللي نمايش��گاه
نيز در چند سال گذشته به عنوان يكي از
نكات تاكيدي سخن گفته است كه براي
اجراي آن ،اقداماتي همچون ميهمان ويژه،
ش��هر ميهمان و طرح بورسيه انجام شده
است.
صالحي اما معتقد اس��ت ك��ه نبايد صرفا
ب��ه اين موضوعات اكتفا ش��ود بلكه بايد با
طرحهاي ديگر بر بعد بينالمللي نمايشگاه
اف��زود و از طرحهاي جدي��د و خالقانه در
نمايشگاه استقبال شود تا فضاهاي جديدي
در نمايشگاه ايجاد ش��وند .تقويت اقتصاد
نمايش��گاه از ديگر نكاتي بود ك��ه در اين
جلسه مورد توجه قرارگرفت.
در اين جلس��ه و بعد از س��خنان صالحي،
مع��اون اجراي��ي و مدي��ران كميتههاي
نمايش��گاه گزارشه��اي خ��ود را از
فعاليتهاي صورتگرفته و نيز مس��ائل
و مش��كالت موجود بيان كردند و صالحي
نيز پس از شنيدن ديدگاههاي آنان تاكيد
كرد :بايد با نگاه كاهش هزينهها و افزايش
درآمدها ،كارها را پي��ش ببريم تا اقتصاد
نمايشگاه تقويت شود.
رونمايي از پوس��تر نمايشگاه سيام ،ديگر
اتفاقي اس��ت كه در اين جلسه رقم خورده
اس��ت اما متاس��فانه طراح اين پوستر در
بخش درج معادل انگليسي «خليج فارس»
دچار اشتباه شده اس��ت و در اين پوستر،
عب��ارت « »Persian gulfب��ه اش��تباه
« »Persion gulfدرج شده است.
با اين حال نمايش��گاه سيام كتاب تهران
با ش��عار «يك كت��اب بيش��تر بخوانيم»
از تاري��خ  13ت��ا  23ارديبهش��ت ماه در
مجموعه ش��هر آفت��اب برگزار ميش��ود.
امسال كشور ايتاليا مهمان ويژه نمايشگاه
است كه با شعار «زيبايي بيزمان» در اين
روي��داد بينالمللي حضور دارد .همچنين
براي نخس��تين بار توجه ويژهاي به ش��هر
«اس��تانبول» ش��ده اس��ت و اين شهر به
عنوان شهر مهمان نمايشگاه كتاب معرفي
شده است .تاكنون براي حدود  60مهمان
خارجي رواديد (ويزا) صادر ش��ده است و
بر اساس گفتههاي مس��ووالن نمايشگاه

در پي همكاري خوب وزارت امور خارجه
براي صدور ويزاي مهمانان خارجي ،روند
صدور ويزا تا آس��تانه آغاز به كار نمايشگاه
ادامه خواهد داشت.
پي��ش از اي��ن س��خنگوي نمايش��گاه از
اختصاص  ۱۶۴ميليارد ريال يارانه خريد
كتاب در اين دوره خبر داده بود.
همايون اميرزاده بر اي��ن نكته نيز تاكيد
داشت كه معاونت امور فرهنگي هيچگونه
تفاهمنام��ه خصوصي ديگري ن��دارد .بر
اس��اس تصميماتي كه ب��راي تخصيص
يارانهها گرفته ش��ده اس��ت ،در مجموع
 ۱۶۴ميلي��ارد ريال ياران��ه خريد كتاب
به سيامين نمايش��گاه بينالمللي كتاب
تهران اختصاص يافته است كه  ۸۰ميليارد
ريال به دانشجويان و طالب ۲۴ ،ميليارد
ريال ب��راي دانشآموزان ،ي��ك ميليارد
ريال براي اس��تادان حوزه و دانش��گاه و
 ۵۰ميلي��ارد ريال بن مش��اركتي مربوط
به كتابخانهها ،مراك��ز علمي -فرهنگي،
دانش��گاهها ،س��ازمانها و مراكز علمي و
فرهنگي ،كانونهاي فرهنگي مس��اجد،
پايگاههاي مقاومت بسيج و ...است.
به گفته اميرزاده ،در اين دوره از نمايش��گاه
مبلغ يك ميلي��ون ريال ب��ن خريد كتاب
براي دانش��جويان و طالب ( ۶۰درصد آن
از سوي دانش��جويان و طالب و  ۴۰درصد
از سوي معاونت امور فرهنگي) ۵۰۰ ،هزار
ريال بن خريد كتاب براي دانشآموزان (۶۰
درصد معاونت ام��ور فرهنگي و  ۴۰درصد
دانشآم��وزان) ،دو ميلي��ون و  ۵۰۰ه��زار
ريال بن خريد كتاب براي اس��اتيد حوزوي
و دانش��گاهي ( ۷۰درصد توس��ط اساتيد و
 ۳۰درصد از س��وي معاونت امور فرهنگي)
ارايه خواهد شد.
از سوي ديگر به دليل نزديكي زمان برگزاري
نمايش��گاه با انتخابات رياستجمهوري،
گفته ش��ده اس��ت كه مناظرههايي ميان
نامزدهاي مختلف در نمايشگاه كتاب برپا
خواهد شد تا به اين شيوه ،نمايشگاه هم از
تب و تاب انتخابات دور نماند و با اين جريان
مهم ،همراه ش��ود .البت��ه برگزاركنندگان
نمايش��گاه اعالم كردهاند كه در وهله اول
باي��د نامزده��اي تاييد صالحيت ش��ده
مشخص ش��وند و بعد از اعالم رسمي آنان،
ميتوان مناظرههايي را در نمايشگاه برگزار
كرد .توجه به برنامههاي پژوهشي و جنبي
از ديگر رويكردهايي است كه گفته شده در
اين دوره مورد توجه ويژهاي خواهند بود.

پرده نقرهاي

واكنش اسعديان به شكايت از فيلم «يك روز بخصوص»
گروه فرهنگ و هنر
همايون اسعديان ،كارگردان
فيلم «ي��ك روز بخصوص»
به صحبته��اي مديرعامل بني��اد اهداي
عضو ايرانيان درباره تاثيرات منفي اين فيلم
روي فرهنگ اهداي عضو واكنش نشان داد.
كتايون نجفيزاده ،مديرعامل انجمن اهداي
عضو ايرانيان پيش از اين در واكنش به فيلم
در حال اكران «يك روز بهخصوص» كه در
آن موض��وع داللي و البيگ��ري در اهداي
عضو به تصوير كشيده شده اعالم كرده بود
كه س��اخت چنين فيلمهاي��ي در تضعيف
فرهنگ اهداي عضو كه يك فرهنگ نوپا در
ايران است موثر است و خانوادهها با تماشاي
اين فيلم و احس��اس وجود البيگريها از
اهداي عضو عزيزانشان منصرف ميشوند.
يك روز بع��د از اين صحبته��ا در خبرها
اعالم ش��د كه نجفيزاده از فيلم «يك روز
بخصوص» شكايت كرده و خواستار توقف
اكران فيلم شده اس��ت .اين خبري بود كه
همايون اس��عديان ،كارگردان فيلم «يك
روز بخص��وص» هم آن را تاييد كرد .در اين
ش��كايت مديرعامل انجم��ن اهداي عضو
ايرانيان عنوان كرده بود كه داللي قلب پايه
و اساس علمي ندارد .اما همايون اسعديان
در تازهترين صحبتهاي��ش در واكنش به
اين ش��كايت اعالم كرده كه به جز شوراي
پروانه نمايش هيچ ش��خص ،نهاد يا ارگاني
حق اجتهاد يا اظهارنظر درباره اكران شدن
يا نشدن يك فيلم را ندارد .كارگردان «يك
روز بخصوص» با اش��اره به ش��كايتي كه از

طرفكتايوننجفيزاده،مديرانجمناهداي
عضو ايران ،درباره اين فيلم مطرح شده گفته
كه «ما در هيچ بخش��ي از فيل��م «يك روز
بخصوص» ادعا نكردهايم كه يك داس��تان
واقعي را روايت ميكنيم ،اگرچه مدعي هم
نميشوم كه چنين اتفاقاتي (فروش اعضاي
بدن و داللي) در ايران نميافتد ».اسعديان
با اش��اره به اينكه من يك فيلم پليس��ي يا
معمايي نساختم كه بخواهد رديابي كند آيا
در ليس��ت پيوند قلب ميتوان دست برد يا
خير ،توضيح داد « :اگر اين كار را كرده بودم،
يك داستان ديگر ساخته ميشد .در واقع در
فيلم «يك روز بخصوص» با فرض اينكه اگر
چنين اتفاقي رخ دهد ،مسووليت فردي ما
در برابر آن چيست ،به موضوع پرداختهايم
تا به اين ترتيب تماشاگر را به فكر بيندازيم
و به چالش بكشيم .بنابراين در هيچ كجاي
فيلم «يك روز بخص��وص» ماجراي اينكه
سرنخي از داللي عضو به كجا وصل ميشود
پيگيري نشده است بلكه موضوع اصلي به
چالش كشيدن يك آدم آرمانگرا است كه
مجبور به تصميمگيري ميان يك انتخاب
اخالقي و غيراخالقي ميشود».
نجفيزاده در صحبتهايش با اشاره به اينكه
فيلم «يك روز بخصوص» كه اهداي قلب و
وجود دالالن عضو را به تصوير ميكش��د از
تذكر انجمن اهداي عضو به عوامل سازنده
اين فيلم س��ينمايي و اعالم آمادگي براي
مش��اوره براي تغييرات جزيي در فيلمنامه
حرف زده ب��ود .او از وعده اس��عديان براي
مراجع��ه به انجمن هم صحب��ت كرده بود
تا در مورد س��اخت اين فيلم مشورتهاي

الزم را انج��ام دهد .اين اتفاق��ي بود كه به
گفته مديرعامل بنياد اهداي عضو ايرانيان
رخ نداد تا در نهايت اك��ران اين فيلم باعث
شود ابهامات بسياري درباره اهداي عضو در
جامعه ايجاد ش��ود .او با اشاره به سوژه فيلم
اس��عديان گفته بود« :قلب يكي از اعضايي
است كه تحت ش��رايط خاص به فرد مورد
نياز اهدا ميشود ،بدين صورت كه حتما بايد
از فردي كه دچار مرگ مغزي شده دريافت
شود و قلب اهدايي نيز بايد در شرايط خاص
نگهداري و بالفاصله پيوند ش��ود ،بنابراين
وجود دالل در اين حوزه غيرممكن اس��ت
و هيچ فردي نميتواند اي��ن عضو را از فرد
زنده دريافت كند ».اما واكنش اسعديان به
اين صحبتها هم در نوع خود جالب است:
«بسيار خوشحالم از اينكه بنياد اهداي عضو
به كاري كه ميكند ،اينچنين حساس است
و به فيلمي كه ما ساختهايم هم حساسيت
نشان ميدهد .اين بنياد ميتواند فيلم ما را
نقد كند و بگويد غيرواقعي است ،اما اينكه
چنين بنيادي يا هر نهاد ديگري خودش را
در مرحله اجتهاد قرار دهد و بگويد يك فيلم
اكران شود يا نشود ،دقيقا مشكلي است كه
در س��ينماي ما وجود دارد ،در حالي كه در
اين س��ينما ش��وراي پروانه نمايش وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي كه متشكل از
نمايندگان نهادهاي مختلف اس��ت درباره
اك��ران فيلمه��ا تصميمگي��ري ميكند و
باالتري��ن مرجع براي تش��خيص و صدور
مجوز است».
همايون اس��عديان خواس��ته بنياد اهداي
عضو ايرانيان در مورد توقف اكران فيلمش

را منطقي ندانسته اس��ت« :اگر امروز بنياد
اهداي عضو فكر ميكند ،ميتواند اين فيلم
را از پرده سينما پايين بكشد ،فردا هر جاي
ديگري ميتواند خواس��تار توقيف فيلمي
شود كه آن را مخالف با اهداف و مواضع خود
ميداند .اين مش��كل فعلي سينماي ايران
اس��ت كه يك ارگان يا نهاد ميتواند مدعي
شود بنابه غيرواقعي بودن يك فيلم از اكران
آن جلوگيري شود ».اس��عديان با اشاره به
صحبتهاي نجفيزاده توضيح داد« :براي
من جاي تعجب است كه مدير بنياد اهداي
عضو مدعي است ،پس از جشنواره به آقاي
ايوبي (رييس وقت سازمان سينمايي) نامه
داده تا از اك��ران فيلم «يك روز بخصوص»
جلوگيري شود و من نميدانم چه كسي به
چنين نهادي اجازه داده چنين كاري كند
و در اين باره خ��ود را مجتهد بداند؟!» او در
ادامه صحبتهايش به فيلم «طال و مس»
اش��اره كرده و از نقدهاي تندي كه به سوژه
اين فيلم يعني بيماران مبتال به اماس شده
بود حرف زده است« :من از هر نقد تندي به
فيلمم اس��تقبال ميكنم اما تاكيد ميكنم
اجتهادي را كه بخواهد صالح بداند يك فيلم
اكران شود يا نشود در حيطه وظايف مديري
همچون مدير بنياد اهداي عضو نميدانم و
معتقدم در اين باره تنها مرجع شوراي پروانه
نمايش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است
كه اگر اينطور نباشد ،پس بايد وزارت ارشاد
را تعطيل كرد » .او در پايان صحبتهايش به
اين موضوع هم اشاره كرده كه براي ساخت
فيلم «يك روز بخصوص» تحقيقاتي را هم
درباره دالالن عضو انجام داده است.

آن سوي آبها

اتكينسون« :به كمدي پشت نميكنم»
بهار سرلك
روآن اتكينس��ون را ب��راي
ايف��اي ش��خصيتهاي
فيلمهاي كمدي مستر بين ميشناسيم اما
با بازي در فيلم تلويزيوني «شب در چهارراه»
نقشي جدي را ايفا ميكند .اين فيلم كه در
پاريس و در ده��ه  1950ميگذرد ،درباره
مرگ تاج��ر الماس اس��ت و كارآگاه مگره
ميخواه��د راز قتل او را كش��ف كند .ابتدا
اتكينسون شخصيت اين كارآگاه فرانسوي
را در سال  2016در فيلمهاي «مگره دامي
ميچيند» و «مرد مرده مگره» بازي كرد.
س��ال گذش��ته پيش از بازي در نخستين
قسمت از اين مجموعه ،اتكينسون هنوز از
بازي در نقش كارآگاه مطمئن نبود اما حاال
او براي بازي در قسمت چهارم اين مجموعه
تعلل نميكن��د .او در مصاحب��ه با لوييس
پرس��ر ،خبرنگار نشريه س��ان ،در اين باره
ميگويد« :خيلي الزم نبود به بازگشتم به

اين فيلم فكر كنم .فيلمهايي مثل اين وقت
زيادي براي بهتر شدن ميگيرند .نخستين
قس��مت هيچوقت بهتر از آخرين قسمت
نميش��ود .مثال در مورد مس��تر بين ،چند
قسمت درباره او ساختيم تا اينكه آپارتماني
براي او در نظر گرفتيم .سه قسمت بعد براي
او دوس��تي را درنظر گرفتيم .مستر بين در
انتهايآخرينفيلمسينمايياش«تعطيالت
مس��تر بين» ،ش��خصيتي تعريفشدهتر
از مس��تر بين نخس��تين قس��مت سريال
ي ده سال گذش��تهاش دارد .همه
تلويزيون 
اينها زمان ميبرد».
او درباره ايفاي ش��خصيت مگره پس از سه
فيلم ميگويد« :حاال كمي در ش��خصيت
مگره راحتتر ش��دهام .نه خيلي راحت اما
وضعيتمخوباست.كمكماعتمادبهنفست
رشد ميكند و درباره كاري كه سعي داري
انجام دهي ،مصممتر ميشوي».
نويسنده كارآگاه مگره ،ژرژ سيمونن بيش
از  75داس��تان درب��اره پروندههاي جنايي

اين ش��خصيت نوشته اس��ت .اتكينسون
درباره ساخت قسمتهاي بعدي ميگويد:
«مطمئنمبازهماقتباسهايتلويزيونياين
اثر را خواهيم س��اخت .اگر نسازيم غافلگير
ميشوم .منظورم اين است كه  75داستان
درباره كارآگاه مگره هس��ت و اگر هر سال
دو قسمت بس��ازيم ،مدت زماني طوالني را
صرف ساخت اين مجموعه خواهيم كرد! و
من پذيراي ايفاي اين نقش هستم».
گرچه اتكينس��ون را بيش��تر براي بازي در
نقشهاي كمدياش ميشناسيم اما وقتي
به او ميگويند براي دور ش��دن از اين فضا،
ايفاي شخصيت كارآگاه جدي و خشك را
پذيرفته اس��ت ،ناراحت ميشود« :چون او
شخصيتي خشك اس��ت ،نقش او را بازي
نميكنم .بلكه به اي��ن خاطر كه عالقهمند
ب��ه ايفاي اي��ن نقش هس��تم .نميخواهم
ي را تالش��ي براي
بازي كردن در نقش جد 
كس��ب اعتباري بدانند كه ب��ه خاطر بازي
در نقشهاي كمدي به دس��ت نياوردهام.

فكر ميكنم شايس��ته اعتباري كه كسب
كردهام ،هستم».
اين بازيگر  62س��اله وقتي براي افرادي كه
هنر خنداندن مردم را تحسين نميكنند،
ن��دارد .او ميگوي��د« :بدون ش��ك ،برخي
كمدي را در دنياي هن��ر ناديده ميگيرند
و فكر ميكنند هنر دس��ت پاييني اس��ت.
اما من فكر ميكنم كمدي خيلي دشوارتر
اس��ت .چون كمدي اس��ت آن را بيارزش
ميدانند كه مايه شرمس��اري است .دقيقا
همان مهارتهايي را كه براي بازي در نقش
مگره به كار بس��تم براي بازي در نقشهاي
كمدي به كار ميبري��م ،البته تا آنجايي كه
من ميدانم».
او درباره ادام��ه نقشآفريني در پروژههاي
كمدي گفت« :نقش مستر بين را در فيلمي
چيني به ن��ام «خندهدارترين كمدينها»
ب��ازي ك��ردم و اميدواريم امس��ال «جاني
انگليسي» را بس��ازيم ،بنابراين مطمئنا به
كمدي پشت نخواهم كرد».

